
Janów, dnia 8 sierpnia 2016 roku 

 

Sąd Okręgowy w Janowie 

I Wydział Cywilny 

Sekcja do rozpoznawania spraw 

o Rozwód i Separację 

ul. Rozstania 34 

30-897 Janów  

 

Powód: Jan Nowak 

ul. Pabianicka 6 

PESEL: 0987654321 

 

Pozwana: Agata Nowak 

ul. Czecha 17 

30 - 897 Janów 

 

POZEW O  ROZWÓD 
Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o: 

1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powoda Jana Nowaka z pozwaną Agatą Nowak, zawartego 

dnia 12.09.1991 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie, nr aktu małżeństwa AB 

159890 bez orzekania o winie; 

2. dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do pozwu na okoliczności podniesione w uzasadnieniu; 

3. dopuszczenie dowodu z wyjaśnień powoda na okoliczności podane w treści uzasadnienia, w szczególności 

trwałości i zupełności rozkładu pożycia stron; 

4. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. 

 

UZASADNIENIE 

Strony zawarły związek małżeński 12.09.1991 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie. 

Z małżeństwa tego pochodzi jedna dorosła córka:  Natalia Nowak urodzona 30.12.1991. 

 

Dowód:  

Odpis skrócony aktu małżeństwa nr Ab 159890 

 

Aktualny stan więzi pomiędzy małżonkami jednoznacznie prowadzi do wniosku, że nastąpił zupełny rozkład 

pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający orzeczenie rozwodu. 

 

Strony po ślubie w 1991 roku zamieszkały wspólnie. W początkowym okresie trwania małżeństwa, pomiędzy 

małżonkami nie występowały problemy i małżeństwo funkcjonowało prawidłowo. Strony pracowały i 

wychowywały wspólnie swoją córkę. Z czasem stosunki między stronami stanowczo się pogorszyły. Po kilkunastu 

latach małżeństwa i wspólnego mieszkania pozwana podjęła samodzielną decyzję o wyprowadzce do swojej 

rodziny. Od kilkunastu lat strony nie mieszkają ze sobą i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa. Pozostają w 

separacji faktycznej. Żona mieszka ze swoimi rodzicami.   

 



Powód oświadcza, iż w świetle art. 56 § 1 k.r.o. brak jest podstaw do istnienia związku małżeńskiego łączącego 

go z pozwaną, albowiem wszelkie więzi między stronami ustały. 

 

Dowód:  

Wyjaśnienia powoda 

 

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. 

 

W załączeniu: 

- odpis pozwu; 

- opłata od pozwu w kwocie 600 zł (znaki opłaty sądowej); 

- dokumenty powołane w treści uzasadnienia; 


